
الزمن:اختبار متعدد التخصصات
 ساعتان

الصف الرابع االبتدائى

اللــغـــة العــــربـية  100
درجة

الصف الرابع االبتدائى

أوًل: القراءة:

-  من موضوع » السياحة ىف مصر« ، اقرأ ثم أجب:

ا مثل عمه »مفيد«، أهداه عمه كتاًبا   »بكار تلميذ ذكى، واسع الطالع، سريع الفهم، بكار حيب أن يكون مرشًدا سياحيًّ

صغرًيا عن السياحة ىف مصر«.

- ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:

)سريع احلركة - سريع الفهم - سريع احلفظ(  1- معىن »ذكى«: ...................................... 

)راشدون - مرشدون - رشيدون( 2- جمع »مرشد«: .................................... 

ا(  )معلًما – مهندًسا – مرشًدا سياحيًّ 3- حيب بكار أن يكون................................. 

)هذه – هاتان - هؤالء(    ٤- .............................. ساحئة. 

)أنا – حنن - هن( ٥  ................................. تالميذ. 

ثانًي�ا: املحفوظات:  

- من نص » اسلىم يا مصر«، اقرأ ثم أجب: 

اسلمى يا مصــــر إنىن الفـــدا               ذى يدى إن مدت الدني�ا يـدا

أبـــــًدا لن تســــتكيىن أبــــدا               إنىن أرجــــو مع اليــوم غـــدا

- ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:

)اهلكى - امَرِض - اضَعِفى(  1- مضاد »اسلمى«: .................................. 

نا - الدائنون(  )األدَنون - الدُّ  2- جمع »الدني�ا«: ..................................... 

)السالمة – االنتصار – القوة(    3- دعا الشاعر ملصر ىف البيت األول بـ................................. 

)نداء – نهى - أمر(    ٤- »اسلمى« أسلوب .................................. 

 ٥- »هذه قصة مفيدة«. عند جمع اجلملة السابقة تصبح ................................. 

)هؤالء قصص مفيدة – هن قصص مفيدة – هذه قصص مفيدة(  

١
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الصف الرابع اإلبتدائى

English 40
درجة

Choose the correct answer from a, b, c or d:             

1   ..................................... your brother like birds? 

a)  Do b) Are                        c) Does  d) Is

2  The ..................................... can fly. 

a) lizard            b) parrot                  c) turtle                      d) fish

3   Oh! ..................................... foot hurts. 

a) Me                      b) Mine                        c) My                       d) I

4   Mum ..................................... up the kitchen. 

a) watches     b) cleans                  c) does                        d) uses

5   I want to eat  ..................................... . 

a) keys b) umbrellas c) popcorn  d) watches

  اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني األقواس:

  ١ كان تاج مملكة اجلنوب لونه..................................... . 

)أحمر – أبيض – أصفر – أسود(  

٢  من العوامل البشرية لقيام احلضارة املصرية القديمة........................... .   

)الني�ل – املناخ – اجليش – املوقع اجلغراىف(  

٣  من أشهر املنخفضات ىف مصر ........................... .   

)العوين�ات – اجللف الكبري – املعازة – القطارة(  

٤  تقع مصر ىف الركن الشماىل الشرىق من قارة ........................... .  

)إفريقيا – آسيا – أوربا – أسرتاليا(  

الدراســـات االجـــتماعية  40
درجة
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الصف الرابع االبتدائى

الــــريــــاضـــــيــــات  ٨٠
درجة

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني: 

ربع مليون جني�ه= .............. جني�ه.        )250  ،  2500  ،  25000  ،  250000 (  1
) 7000  ،  700  ،  70  ،  7 ( قيمة الرقم 7 ىف العدد 27351 = ..............   ٢ 
) 10  ،  9  ،  8  ،  7 ( املليار هو أصغر عدد مكون من .............. أرقام.   3 
 )10000000  ، 100000  ، 999900  ، 99990(       .............. = 1 + 99999  4 

ىف الشكل املقابل E A D C مستطيل فيه:  5

. A   D  .............. D C  

) ⊥  ،  //(          

 6  فندق حيتوى على 180 غرفة موزعة بالتساوى على عدد من الطوابق كل طابق به 15 غرفة، 
)15  ، 12  ، 11  ، 10( فإن عدد طوابق الفندق = ..............طابًقا.   

املستقيمان  يمثالن مستقيمني .............. ال يتقاطعان مهما امتدا.  7
)متوازيني ،  متقاطعني ،  متعامدين ،  غريذلك(  

C

DA

E

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:
المادة هى كل ما له ........................ و........................ .     ١

)كتلة فقط - حجم فقط – كتلة وحجم - مساحة(   
توجد المادة ىف ........................  حاالت.   ٢

  )2 – 5 – 4 – 3(  
اجلرافيت هو إحدى صور عنصر ........................ .   ٣

)الكربون – احلديد – اجلرانيت – الفوسفور(  
مقدار ما حيتويه اجلسم من مادة هو ........................ .   ٤

)احلجم – الكتلة  - المادة  - العنصر(  

العـــــلـــــــوم  ٤٠
درجة
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الصف الرابع االبتدائي

Mathematics 80
درجة

Choose the correct answer:     

1  If 29 × 64 = 1856, then if we divide 1859 ÷ 64, the remainder = ...................

a) 2 b) 3 c) 6 d) 9

2  Any two straight lines that never intersect are called ...................

 a) intersecting  b) parallel

c) intersecting and not perpendicular d) perpendicular

3  The value of the digit 7 in the number 5 732 584 is ...................

a)7 000 b) 70 000 c) 700 000 d) 7 000 000)

4  25 × 7 × 4 = ...................

a) 53 b) 70 c) 179 d) 700

5  The place value of the digit 7 in the number 856 742 843 is ...................

a) ten thousands b) hundred thousands c) millions d) ten millions

6  Nine million and five = ............................... (in digits)

a) 9 005 b) 59 900 c) 900 005 d) 9 000 005

7  The suitable sign we can put in the space 35 × 17 ................... 340 × 17

a) = b) >  c) < d) ≥

Choose the correct answer: 

1  The change of matter from a solid state to a liquid state by heating is called ............. 

a) melting b) evaporation c) condensation d) freezing

2  The suitable unit for estimating the mass of gold is ............. 

a) meter b) centimeter c) gram  d) kilogram

3  The ............. is used to measure long lengths.

a) graduated cylinder  b) ruler

c) graduated tape  d) common balance

4  At ordinary temperature, matter exists in ............. state(s).

a) one b) three c) two d) four

Science 40
درجة
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الزمن:اختبار متعدد التخصصات
 ساعتان

الصف الرابع االبتدائى

اللــغـــة العــــربـية  100
درجة

الصف الرابع االبتدائى

أوًل: القراءة:

-  من موضوع »كاد العطش يقتله«، اقرأ ثم أجب:

» حُيَكى أن رجاًل كان يسري ىف الصحراء وقت الظهرية، وقد توهجت حرارة الشمس؛ فأحس الرجل بالظمأ، وجف حلقه من 

العطش«.

- ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:

)التعب - العطش - اجلوع( 1- مرادف » الظمأ«: ................................. 

)ضعفت - انطفأت - ذهبت( 2- مضاد » توهجت«: .............................. 

)اجلوع – الشبع – العطش( 3- أحس الرجل بـ........................................ 

)اسم - فعل - حرف(   ٤- كلمة » يحكى« نوعها ....................................... 

)اسم - فعل - حرف( ٥- كلمة » الصحراء« نوعها ................................... 

ثانًي�ا: املحفوظات:

- من نص »الني�ل هو الكوثر«، اقرأ ثم أجب: 

الني�ل العذب هـو الكوثــر               واجلنة شاطئه األخضــر

ريـــان الصفحـــة واملنظر               ما أبهى اخللد وما أنضر!

- ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:

)صاٍف - كثري الماء - جميل( ان«: .................................  1- مرادف »ريَّ

)أقبح - أبعد - أضعف(  2- مضاد »أبَهى«: .................................. 

)نهر الكوثر – اجلنة – النور(      3-  شبه الشاعر نهر الني�ل بـ........................................ 

)نداء – تعجب – استفهام( ٤- » ما أبهى الخلد...« أسلوب................................. 

٥- »الجنود يدافعون عن الوطن«. عندما جنعل املبت�دأ ىف اجلملة السابقة فاعاًل تصبح: ................................. 

)يدافعون اجلنود عن الوطن – يدافع اجلنود عن الوطن – عن الوطن يدافعون اجلنود(  

2
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الصف الرابع اإلبتدائى

English 40
درجة

Choose the correct answer from a, b, c or d:             

1  I want a single ticket ..................................... Tanta, please. 

a) from b) at c) to  d) of

2  A: ..................................... is the chips?         B: It’s next to the ketchup. 

a) Where              b) What                     c) Who  d) When

3  Pasta is my favourite  ..................................... . 

a) ticket          b) subject                   c) food  d) address

4  He is a ..................................... . He helps sick animals. 

a) wet b) vet c) pet  d) set

5  The ..................................... is in the sea.

a) bus b) bike c) ferry  d) taxi

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني األقواس:

  ١  يوجد سهم على اخلريطة يشري إىل اجتاه ........................... . 

)اجلنوب – الشمال – الشرق – الغرب(  

٢  ين�در السكان ىف ...........................  .  

)الوادى – الدلتا – الصحراء – الواحات(  

٣ سجل امللك مين�ا انتصاراته على لوحة ........................... .   

)أحمس – نارمر – خفرع – أخناتون(  

٤  شعار مملكة الشمال نب�ات ........................... .   

)الصبار – الربدى – اللوتس – اخلروع(  

الدراســـات االجـــتماعية  40
درجة

6

عة
با
لط
 ل
زة
اھ
 ج
ات
كر
مذ
ع 
وق
م



الصف الرابع االبتدائى

الــــريــــاضـــــيــــات  ٨٠
درجة

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني: 
3 ماليني و57 ألًفا و9 يكتب باألرقام ..............   1 

)350759  ،  3579  ،  3057009  ،  357009(  
ع.م.ا للعددين 4،2 هو ..............  ٢ 

)8  ،  2  ، 4  ،  1(  
العدد 105 يقبل القسمة على 5 ، ..............   3 

)4  ،  3  ،  2  ، 1(  
أصغر عدد أوىل هو ..............   4 

)3  ،  2  ، 1  ،  0(  
العدد الذى يقبل القسمة على العددين 2  ،  3 هو ..............  5

)21  ،  18  ،  14  ،  10(  
اشرتى تاجر 65 مرًتا من القماش، ثمن املرت الواحد 35 جنيًها،   6 

فإن ثمن القماش كله= .............. جنيًها.  
)2275  ، 3454  ، 3544  ، 3445(  

)م.م.ا( للعددين 18 و12 =  ..............   7
)36  ، 24  ، 18  ، 12(  

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:
كل مما يلى تغري فزيياىئ عدا ........................ .   ١

)دورة الثلج – انصهار الشيكوالتة – احرتاق السكر - تبخر الماء(  
كل مما يلى تغري كيمياىئ عدا ........................ .   ٢

)احرتاق الشمع – احرتاق السكر – طحن السكر - صدأ احلديد(  
أجسام مضيئ�ة تشع ضوًءا وحرارة هى ........................ .   ٣

) الكواكب – النجوم –األقمار - األرض(  
كوكب ........................ توجد حوله حلقات ملونة.   ٤

)عطارد  - الزهرة - زحل - املشرتى(  

العـــــلـــــــوم  ٤٠
درجة
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الصف الرابع االبتدائي

Mathematics 80
درجة

Choose the correct answer:     

1  411 is divisible by ...................

a) 2 b) 3 c) 4 d) 5

2  The number of factors of any prime number is ...................

a) 0 b) 4 c) 1 d) 2

3  The sum of the measures of the interior angles of the triangle is ...................°.

a) 90 b) 180 c) 360 d) 120

4   The diagonals are equal in length in ...................

a) square and rectangle b) parallelogram and rectangle

c) rectangle and rhombus d) rhombus and parallelogram

5  If the measures of two angles of a triangle are 62° and 81°, then this triangle is ................... triangle.

a) an acute b) an obtuse c) a right d) an equilateral

6  The triangle whose side lengths are 3 cm, 7 cm and 5 cm is a/an ................... triangle.

a) equilateral  b) isosceles

c) scalene  d) non of the previous

7  5 is a factor of ...................

a) 8 b) 12 c) 15 d) 18

Choose the correct answer: 

1  Some elements are bad conductors of heat such as ............. 

a) copper b) iron c) sulphur d) aluminum

2  Gold and silver are used in manufacturing ............. 

a) bridges b) jewels c) planes  d) plastic

3  Putting a bottle of water in the freezer of a refrigerator for 24 hours causes a ............. to water.

a) physical change  b) change in structure

c) chemical change  d) All the previous answers

4  When iron is exposed to air, it ............. 

a) evaporates b) melts c) freezes d) rusts

Science 40
درجة
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الزمن:اختبار متعدد التخصصات
 ساعتان

الصف الرابع االبتدائى

اللــغـــة العــــربـية  100
درجة

الصف الرابع االبتدائى

أوًل: القراءة:

-  من موضوع »القرية ملك للجميع«، اقرأ ثم أجب:

»ونيس شاب نشيط و ذكى، يعمل مدرًسا ىف إحدى القرى الىت نشأ بها، ونيس حيب قريت�ه و أهله، وهو يب�اهى بها دائًما 

أمام أصحابه: زاهر و بهاء و شاكر «.

- ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:

) ُيعاِوُن-  ُيفاِخر -  ُيشاِرك( 1- مرادف »ُيب�اِهى«: ............................................. 

)ضعيف  -  كسول  -  قبيح( 2- مضاد »نشيط«: .............................................. 

)عمله – أصدقائه – قريت�ه(  3- يفتخر ونيس بـ.................................................... 

)اسم - فعل – حرف(  ٤- كلمة »نشيط« نوعها ........................................ 

)اسم - فعل – حرف(  ٥- كلمة »يعمل« نوعها ......................................... 

ثانًي�ا: املحفوظات:

-  من نص »ما أحلى أجواء القرية«، اقرأ ثم أجب: 

رسمت نور 

شمًسا تضحك فوق الدور

طفاًل يهدى طفاًل وردة

- ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:

)ُيساِعد-  ُيعطى- ُيكِرم( 1- مرادف »ُيهِدى«: .......................................... 

)حتزن - تبكى - تكتم(  2- مضاد »تضحك«: ........................................ 

)طفاًل – كلًبا – حمامة(      3-  رسمت نور ..................................................... 

ور« تعبري جميل صور فيه الشاعر ........................................  ٤-  »شمًسا تضحك فوق الدُّ

)الشمس إنساًنا يضحك – الدور بأشكال رائعة – الشمس تدور بسرعة(  

)الدور – فوق – نور(  ٥- من الكلمات الىت تعرب ظرًفا ىف األبي�ات كلمة: ........................................ 

3

شهر ديسمبر
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الصف الرابع اإلبتدائى

English 40
درجة

Choose the correct answer from a, b, c or d:             

1  The train ..................................... at 2.45. Please hurry. 

a) leave b) leaves c) leaving  d) don’t leave

2  Let’s ..................................... a video. 

a) do b) watch c) eat  d) swim

3  Whose ..................................... are those? 

a) camera b) glasses c) book  d) pen

4  My feet  ..................................... . 

a) hurting b) hurts c) hurt  d) is hurting

5  We ..................................... a computer at school. 

a) use b) play c) clean  d) do

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني األقواس:

  ١ عاصمة جمهورية مصر العربي�ة مدين�ة ...........................  .

)اإلسكندرية – القاهرة – طنطا – األقصر(  

٢ يساعد اجتاه ...........................   ىف حتديد باىق االجتاهات ىف اخلريطة.  

)اجلنوب – الشمال – الشرق – الغرب(  

٣ يعد أحد العوامل البشرية ىف قيام احلضارة املصرية القديمة ...........................  .  

)نهر الني�ل – املناخ – اجليش – املوقع اجلغراىف(  

٤  اختذامللك مين�ا مدين�ة ...........................   عاصمة للبالد.  

)بوتو – خنب – من نفر – أون(  

الدراســـات االجـــتماعية  40
درجة

10

عة
با
لط
 ل
زة
اھ
 ج
ات
كر
مذ
ع 
وق
م



الصف الرابع االبتدائى

الــــريــــاضـــــيــــات  ٨٠
درجة

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني: 
مجموع قياسات زوايا املثلث = .............. درجة.  1 

)180  ، 90  ، 60  ، 30(   
زوايا املستطيل تكون ..............  ٢ 

)حادة ،  قائمة ،  منفرجة(  
2 مرت = .............. ديسم.   3 

)2000  ،  200  ،  20  ،  2(  
املضاعف املشرتك جلميع األعداد هو ..............   4 

)3  ، 2  ، 1  ،  0(  
محيط املربع = ..............   5 

            )طول الضلع ÷4 ،  طول الضلع × 4 ،  طول الضلع +4 ،  طول الضلع-4(
طول ضلع املربع الذى محيطه 32 سم = .............. سم   6 

)10  ، 8  ، 7  ، 6(                       
القطران متعامدان ومتساويان ىف..............   7 

)املعني ،  املربع ،  املستطيل ،  املثلث(  

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:
تدور األرض حول محورها كل ........................ .   ١

)24 ساعة – سنة – 325 يوًما – يومني(   
تدور األرض حول الشمس كل ........................ .   ٢

)24 ساعة – سنة – 325 يوًما – يومني(  
محور األرض يكون ........................ .   ٣

ا -  مائاًل( ا – عموديًّ ا – أفقيًّ )رأسيًّ  
ينتج عن دوران األرض حول ........................ تعاقب فصول السنة األربعة.   ٤

)محورها – نفسها – الشمس – الكواكب(  
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الصف الرابع االبتدائي

Mathematics 80
درجة

Choose the correct answer:

1  The common factor of all numbers is ...................

a) 0 b) 1 c) 2 d) 3

2  The highest common factor for the two numbers 8 and 12 is ...................

a) 8 b) 12 c) 4 d) 2

3  If the perimeter of a square is 36 cm, then its side length is ................... cm.

a) 3 b) 6 c) 4 d) 9

4  3 m2 = ................... cm2

a) 30 b) 300 c) 3000 d) 30000

5  6 dm2 = ................... cm2

a) 60 b) 600 c) 6000 d) 60 000 

6  A rectangle, its dimensions are 3 cm and 7 cm, then its perimeter = ................... cm.

a) 7 b) 17 c) 20 d) 40

7   The area of the square of side length 9 cm ................... the area of the rectangle whose dimensions 
are 4 cm and 15 cm.

a) < b) > c) = d) ≥

Choose the correct answer: 

1  The Sun is a ............. 

a) planet  b) star

c) moon  d) None of the previous

2  ............. revolve around the Sun in fixed orbits.

a) The 8 planets  b) Stars

c) Moons  d) All the previous answers

3  The axis of the Earth is  ............. 

a) upright b) minimized c) vertical d) inclined

4  The Earth rotates around its axis once every ............. 

a) 48 hours b) 24 hours c) 365¼ days d) 360 days

Science 40
درجة
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الزمن:اختبار متعدد التخصصات
 ساعتان

الصف الرابع االبتدائى

اللــغـــة العــــربـية  100
درجة

الصف الرابع االبتدائى

أوًل: القراءة:

- من موضوع »اإلسكندرية عروس البحر املتوسط«، اقرأ ثم أجب:

» قال بكار: قرأت أمس عن مدين�ة عريقة بها معالم أثرية وتاريخية: فرعوني�ة، ويوناني�ة، وروماني�ة، وقبطية، وإسالمية، 

باإلضافة إىل الطبيعة الساحرة« .

- ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:

)جميلة - قديمة - كبرية( 1- مرادف »عريقة«: .......................................... 

)َعَلم - َمْعَلم - عاِلم( 2- مفرد »معالم«: .............................................. 

) مسجد أىب العباس املرىس – قلعة قايتب�اى – محطة الرمل( 3- من اآلثار اإلسالمية ىف اإلسكندرية ............................ 

)فاعاًل – اسًما مجروًرا – مفعواًل به(  ٤- كلمة »بكار« تعرب ........................................ 

)فاعاًل – اسًما مجروًرا – مفعواًل به(     ٥- كلمة »الطبيعة« تعرب ................................ 

ثانًي�ا: املحفوظات:

- من نص »الني�ل هو الكوثر«، اقرأ ثم أجب: 

الني�ل العذب هو الكـوثـر              واجلنة شاطئه األخضـر

ريان الصفحــة واملنظـــر              ما أبهى اخللد وما أنضر!

- ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:

)أكرب - أجمل - أعظم( 1- مرادف »أبَهى«: ........................................... 

)القبيح - الماِلح - اجلاف(  2- مضاد »العذب«: ........................................ 

)اجلنة – نهر الكوثر – احلديقة اخلضراء( 3- شبه الشاعر شاطئ نهر الني�ل بـ ........................................ 

)قبح – جمال - اتساع(  ٤- »ما أبهى الخلد وما أنضر!« تعبري يدل على ........................................ نهر الني�ل. 

٥- »العمال يتقنون عملهم«. عند حتويل اجلملة السابقة إىل جملة فعلية تصبح ........................................

)يتقنون العمال  عملهم – يتقن العمال عملهم – العمل يتقنه العمال(  

4

13

عة
با
لط
 ل
زة
اھ
 ج
ات
كر
مذ
ع 
وق
م



الصف الرابع اإلبتدائى

English 40
درجة

Choose the correct answer from a, b, c or d:             

1  Blue is my favourite ..................................... .

a) animal b) number c) food d) colour

2  A: Where is the cereal? B: It’s in ..................................... 3. 

a) aisle b) address c) ticket d) map

3  These ..................................... trees. 

a) am b) is c) are d) were

4   ..................................... don’t want meat.

a) He b) She c) They d) It

5  I do my ..................................... every day. 

a) bus b) music c) computer d) homework

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني األقواس:

  ١ أرض مرتفعة مستوية أو شبه مستوية السطح ...........................  .

)الهضاب – اجلبال – التالل – السهول(  

٢  تسقط األمطار على السواحل الشمالية ملصر  ىف فصل ...........................  .  

)الصيف – اخلريف – الشتاء – الربيع(  

٣ سجل املصرى القديم مظاهر  حياته بالكتابة ...........................  .  

)الهريوغليفية – الفارسية – الالتيني�ة – اليوناني�ة(  

٤ بدأت العصور التاريخية بمعرفة اإلنسان ...........................  .  

)الصناعة – الكتابة – التجارة – الرعى(  

الدراســـات االجـــتماعية  40
درجة
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الصف الرابع االبتدائى

الــــريــــاضـــــيــــات  ٨٠
درجة

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني: 
مائة ألف وثالثمائة وخمسة وسبعون تكتب باألرقام ..............  1 

)1375  ، 10375  ، 375100  ، 100375(  
.............. + 459= 126459  ٢

)612000  ، 126000  ، 12600  ، 126(  
م.م.ا للعددين 3  ، 5 = ..............  3

)15 ،  5  ، 3  ، 1(  
أكرب عدد مكون من 6 أرقام مختلفة هو..............   4

)987654  ، 102345  ، 999999  ، 100000(  
5 أمتار = .............. سم.  5

)5000  ، 500  ، 50  ، 5(  
محيط مربع طول ضلعه 3 سم= ..............سم.  6

)13  ، 9  ، 12  ، 3(  
م.م.ا للعددين 8 و18 = ..............  7

)8  ، 18  ، 144  ، 72(  

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:
مقدار احلزي الذى يشغله اجلسم ىف الفراغ ........................ .   ١

) احلجم - الكتلة -  المادة – العنصر(                                           
أبسط صورة توجد عليها المادة  هى ........................ .   ٢

)االنصهار – الكتلة – العنصر – المادة(  
حتول المادة من احلالة الصلبة إىل احلالة السائلة هو ........................ .   ٣

)التجمد – االنصهار – التكثف – التبخر(  
إنت�اج الزبادى من اللنب يعترب ...................... .   ٤

�ا – تغرًيا ىف الشكل فقط – ال يعترب تغرًيا (  �ا – تغرًيا كيميائيًّ )تغرًيا فزييائيًّ  

العـــــلـــــــوم  ٤٠
درجة

15

عة
با
لط
 ل
زة
اھ
 ج
ات
كر
مذ
ع 
وق
م



الصف الرابع االبتدائي

Mathematics 80
درجة

Choose the correct answer:

1  12 million  = ...................

a) 1 000 000 b) 500 000 c) 250 000 d) 100 000

2  The H.C.F for the two numbers 2 and 4 is ...................

a) 2 b) 4 c) 6 d) 8

3  24 000 000 m2 = ................... km2

a) 24 000 b) 240 c) 24 d) 2 400

4  The measure of any angle of a rectangle = ...................

a) 90° b) 60° c) 100° d) 80°

5  The perimeter of the square whose side length is 3 cm = ................... cm. 

a) 9 b) 12 c) 6 d) 15

6  The numbers 2, 3, 5 and 7 are called ................... numbers.

a) prime b) odd c) even d) 

7  All the ................... numbers are divisible by 2.

a) odd  b) even

c) prime  d) non of the previous

Choose the correct answer: 

1  The rotation of the Earth around its axis causes ............. 

a) sequence of day and night b) sequence of four seasons

c) sequence of two seasons d) None of the previous

2  The volume of a cuboid = .............

a) length × width × height b) length – width – height

c) length × width  d) length + width + height

3  ............. is among the non-metals that is found in a liquid state at room temperature.

a) Iron b) Bromine c) Copper d) Mercury

4   The change that is produced as a result of malleability of copper into wires is the same change 
produced from ............. 

a) making bread b) melting of wax c) burning of coal d) charring of sugar

Science 40
درجة
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الزمن:اختبار متعدد التخصصات
 ساعتان

الصف الرابع االبتدائى

اللــغـــة العــــربـية  100
درجة

الصف الرابع االبتدائى

أوًل: القراءة:

-  من موضوع »شرم الشيخ مدين�ة السالم«، اقرأ ثم أجب:

» بكار: أرض الفريوز هى شبه جزيرة سين�اء الحبيب�ة، ومن أهم معالمها: محمية رأس محمد، وحمام فرعون، وعيون موىس، 
وآثار سين�اء كثرية ........«.

- ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:

) أماكن بعيدة - أماكن مشهورة - أماكن واسعة( 1- مرادف » معالم«: .......................................... 

)القبيحة  -  املكروهة  -  البعيدة( 2- مضاد » الحبيب�ة«: ........................................ 

) محمية رأس محمد – حمام فرعون – كالهما صحيح(  3- من أهم معالم سين�اء ..................................... 

)هن – هم - هى(  ٤- ........................................ عمال ماهرون. 

)أننت – أنِت – أنتم(   ٥- ........................................ أطباء مخلصون. 

ثانًي�ا: املحفوظات: 

-  من نص »اسلىم يا مصر«، اقرأ ثم أجب: 

ومعى قلىب وعـزىم للجهاد                 ولقلىب أنت بعد الدين دين

لك يا مــصـــر السـالمــــــة                 وســــالًمـــا يـــــــــا بـــــالدى

إن رمــى الدهـــر ســهـامــه                 أتــقـــيــهـــــا بــــــفــــــــؤادى    

- ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:

ها - أحميها - أحضنها( )أحبُّ قيها«: ...........................................  1- املقصود بـ »أتَّ

)أديان - ديون - دائنون(  2- جمع »دين«: ...................................................... 

)العزة – السالمة - القوة( 3- دعا الشاعر لبالده مصر  بـ................................... 

٤- تكرار »يا مصر« ىف النص يدل على ...............................................................  
)حب الشاعر ملصر – التأكيد على اسم مصر – التأكيد على السامعني(  

٥- »هذا كتاب مفيد«. عند تثني�ة هذه اجلملة تصبح ..................................... 
) هاتان كتابان مفيدان – هذان كتابان مفيدان – أنتما كتابان مفيدان(   
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الصف الرابع اإلبتدائى

English 40
درجة

Choose the correct answer from a, b, c or d:             

1  ..................................... time does it leave? 

a) Whose b) What c) How d) Where

2  How do you ..................................... “Tahrir”? 

a) spell b) spells c) spelling d) spelt

3  We ..................................... to work by underground. 

a) walk b) want c) help d) go

4  Ahmed is wearing a blue ..................................... . 

a) tape b) net c) tie d) tool

5  We usually have a ..................................... in the afternoon. 

a) snack b) snake c) music d) sock

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني األقواس:

  ١ تمتد ........................... بطول ساحل البحر األحمر.

)تالل – جبال – منخفضات – أودية(  

٢ تعد قارة ........................... إحدى قارات العالم القديم.   

)أسرتاليا – إفريقيا – أمريكا الشمالية – أمريكا اجلنوبي�ة(  

٣ سجل ........................... انتصاراته على لوحة نارمر.  

)أحمس – مين�ا – خفرع – منكاورع(  

٤ استخرج املصرى القديم ........................... من شبه جزيرة سين�اء.  

)احلديد – النحاس – الفحم – الفوسفات(  

الدراســـات االجـــتماعية  40
درجة
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الصف الرابع االبتدائى

الــــريــــاضـــــيــــات  ٨٠
درجة

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني: 
.............. = 5429+ 87562  1 

)93990 ، 36547 ، 99192 ، 92991(  
.............. = 5× 754 × 2  ٢

)754000 ، 75400  ، 754  ، 7540(  
ىف املعني يكون القطران ..............  3

)متوازيني ،  متعامدين ،  متساويني ،  غري متقاطعني(  
يقبل العدد القسمة على 2 إذا كان رقم آحاده عدًدا ..............  4

ا ،  غري ذلك( ا ،  زوجيًّ ا ،  أوليًّ )فرديًّ  
العدد 42 مليونا و315 ألًفا و285 يكتب ..............  5

)31542285 ، 42513285  ، 42315285  ، 42285315(  
املستطيل الذى طوله 5 سم وعرضه 3 سم ،  فإن محيطه = .............. سم.   6

)8  ، 15  ، 16  ، 30(  
أوجد العدد الذى إذا طرح من مليون كان الناجت 209321  هو ..............  7

           )1589742 ، 125436  ، 652478  ، 790479(  

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:
وحدة قياس األطوال الكبرية هى ......................... .   ١

  )اللرت – الكجم   - الكم - سم3(
يمكن قياس حجم السوائل باستخدام ......................... .    ٢

)الشريط املدرج – املخبار املدرج -  املزيان احلساس - املزيان ذى الكفتني(  
يمكن ضغط المادة ىف حالتها ......................... .   ٣

)السائلة – الصلبة – الغازية -  ال يمكن ضغطها(  
يستخدم ىف صناعة الرتمومرتات ......................... .    ٤

)الماء – األلومنيوم – الزئبق - النحاس(   

العـــــلـــــــوم  ٤٠
درجة
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الصف الرابع االبتدائي

Mathematics 80
درجة

Choose the correct answer:

1  15 is a common multiple of ...................

a) 2  , 5 b) 3 , 5 b) 4 , 5 b) 10 , 5

2  The two diagonals of a ................... are equal in length and perpendicular.

a) square b) parallelogram c) rhombus d) rectangle

3  If two straight lines are parallel, then they intersect at ................... point(s).

a) 0 b) 1 c) 2 d) 3

4  80 000, 180 000, 280 000 and ...................      (in the same pattern

a) 380 000 b) 680 000 c) 780 000 d) 180 000

5  72 hours = ................... days. 

a) 2 b) 3 c) 4 d) 5

6  The number whose prime factors are 3, 3, 3, 5 is ................... 

a) 15 b)  c) 30 d) 135

7  3 million, 57 thousand and 9 is written as ...................

a) 357 009 b) 3 057 009 c) 3 579 d) 35 790

Choose the correct answer: 

1  Matter exists in ............. state(s).

a) one b) three c) two d) four

2  ............. is the non-metal which is used in making the positive poles of the dry cell.

a) Copper b) Carbon c) Nitrogen d) (a) and (b)

3  The Moon, which we see in the sky, revolves around .............

a) Earth b) Mars c) Venus d) Neptune

4   If the dimensions of your book are 10, 5 and 2 cm, then the volume of the book equals............. cm3 

a) 17 b) 52 c) 100 d) 30

Science 40
درجة
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الزمن:اختبار متعدد التخصصات
 ساعتان

الصف الرابع االبتدائى

اللــغـــة العــــربـية  100
درجة

الصف الرابع االبتدائى

أوًل: القراءة:

 -  من موضوع »قطرة ندى وورقة شجر«، اقرأ ثم أجب:

» اســتيقظت الدني�ا مع نور الفجر الفىض، ومأل اجلو نسيم رائع، تمايلت أوراق الشجر؛ فرحًة بميالد يوم جديد، تكاثفت 

السحب الباردة، وجتمعت قطرات الندى«.

- ختري  اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:

)جميل – شيق – خفيف(  1 – مرادف » رائع«: ....................................... 

)شقية – حزين�ة – متعبة( 2 – مضاد » فرحة«: ..................................... 

)تمايل أوراق الشجر - النسيم الرائع – ميالد يوم جديد( 3- كانت أوراق الشجر فرحة بسبب ..................................... 

)هؤالء – هذه – هم(  ٤- ..................................... أشجار عالية. 

)هم – هن – أننت(     ٥- ..................................... علماء بارعون. 

ثانًي�ا: املحفوظات:

- من نص »اسلىم يا مصر«، اقرأ ثم أجب: 

لك يا مــصـــر السـالمــــــة                 وســــالًمـــا يـــــــــا بـــــالدى

إن رمــى الدهـــر ســهـامــه                 أتــقـــيــهـــــا بــــــفــــــــؤادى

- ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:

)أخاف منها – أحميها – أهلكها( 1 – مرادف »أتقيها«: .................................................. 

)الهالك – الشر - السوء(    2 – مضاد »السالمة«: .............................................. 

)أدوات احلرب – املصائب – اسم بنت(            3- املقصود بكلمة»سهام« ..................................... 

٤- »رمى الدهر سهامه« شبه الشاعر ..................................... بالسهام. 

)الدهر - املصائب - احلجارة(  

 ٥- »يهتم المعلمون بالتالميذ«. عند حتويل هذه اجلملة إىل جملة اسمية تصبح ..................................... 

)بالتالميذ يهتم املعلمون – املعلمون يهتمون بالتالميذ – يهتمون املعلمون بالتالميذ(  
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الصف الرابع اإلبتدائى

English 40
درجة

Choose the correct answer from a, b, c or d:             

1  We can see with our ..................................... . 

a) eyes b) ears c) arms d) legs

2  A ..................................... can carry people in the river.

a) bus b) car c) ferry d) train

3  He ..................................... homework at night.

a) do b) does c) doing d) are doing

4  Let’s ..................................... videos. 

a) watch b) watched c) watching d) watched

5  Let’s ..................................... football. 

a) play b) do c) wash d) read

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني األقواس:

  ١ تمتد السهول الفيضية على جانىب ........................... .

)خليج السويس- البحر املتوسط – البحر األحمر – نهر الني�ل(  

  ٢ عكس اجتاه اجلنوب ........................... .

)الشمال – الشرق – الغرب – الشمال الشرىق(  

٣ ساعدت معرفة اإلنسان الزراعة على ........................... .  

)االستقرار- بن�اء املساكن – التعاون – كل ما سبق(  

٤ كانت مدين�ة  ........................... أول عاصمة موحدة ملصر عام 4242ق.م .  

)خنب- بوتو – أون – طيب�ة(  
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الصف الرابع االبتدائى

الــــريــــاضـــــيــــات  ٨٠
درجة

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني: 
)157241  ، 3000000  ، 457239  ، 3157237( 3 ماليني + 157239 = ..............   1 

املثلث الذى أطوال أضالعه 5سم  ، 7 سم  ، 5سم يسىم مثلًثا ..............  ٢
                      )مختلف األضالع ،  متساوى األضالع ،  متساوى الساقني ،  قائم الزاوية(

5 كيلومرتات = .............. مرت.  3
)5000  ، 500  ، 50  ، 5(  

العدد األوىل الذى مجموع عوامله 18 هو ..............  4
)23  ، 19  ، 17  ، 13(  

العدد 105 يقبل القسمة على .............. و..............  5
)2 و 3 ،  2 و 5 ،  3 و 5 ،  3و4(  

6  ىف إحدى املناسبات اشرتت أسرة 18 كيلو جراًما من اللحم بسعر الكيلو جرام 100 جني�ه،  
)2120  ، 120  ، 1800  ، 320( و16 لرًتا  من العصري بسعر اللرت 20 جنيًها. فإن ما دفعته األسرة= .............. جنيًها. 

7  املثلث س ص ع الذى فيه س ص= 5 سم،  c( Xس( =30 درجة،  X )cص(  =60 درجة. 
فإن نوع املثلث بالنسبة لقياسات زواياه ..............   

)حاد الزوايا ،  قائم الزاوية ،  منفرج الزاوية ،  متساوى الساقني(  

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني: 
)157241  ، 3000000  ، 457239  ، 3157237( 3 ماليني + 157239 = ..............   1 

املثلث الذى أطوال أضالعه 5سم  ، 7 سم  ، 5سم يسىم مثلًثا ..............  ٢
                      )مختلف األضالع ،  متساوى األضالع ،  متساوى الساقني ،  قائم الزاوية(

5 كيلومرتات = .............. مرت.  3
)5000  ، 500  ، 50  ، 5(  

العدد األوىل الذى مجموع عوامله 18 هو ..............  4
)23  ، 19  ، 17  ، 13(  

العدد 105 يقبل القسمة على .............. و..............  5
)2 و 3 ،  2 و 5 ،  3 و 5 ،  3و4(  

6  ىف إحدى املناسبات اشرتت أسرة 18 كيلو جراًما من اللحم بسعر الكيلو جرام 100 جني�ه،  
)2120  ، 120  ، 1800  ، 320( و16 لرًتا  من العصري بسعر اللرت 20 جنيًها. فإن ما دفعته األسرة= .............. جنيًها. 

7  املثلث س ص ع الذى فيه س ص= 5 سم،  c( Xس( =30 درجة،  X )cص(  =60 درجة. 
فإن نوع املثلث بالنسبة لقياسات زواياه ..............   

)حاد الزوايا ،  قائم الزاوية ،  منفرج الزاوية ،  متساوى الساقني(  

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:

يدور حول الشمس ......................... كواكب.   )5 – 7 -8  - 10(    ١

يستخدم .........................ىف صناعة الكبارى.   ٢

)األلومنيوم – النحاس – احلديد – الكربيت(.  

حتول المادة من احلالة الغازية إىل احلالة السائلة هو .........................  .    ٣

)االنصهار – التجمد – التبخر – التكثف(  

يعترب كوكب .........................  أقرب الكواكب للشمس.   ٤

)عطارد – زحل  - الزهرة – األرض(  
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الصف الرابع االبتدائي

Mathematics 80
درجة

 Choose the correct answer:

1  The four sides are equal in length in ...................

a) parallelogram b) rectangle c) rhombus d) triangle

2  The L.C.M of 3 and 5 is ...................

a) 3 b) 6 c) 9 d) 15

3  25 × 977 × 4 = ...................

a) 9 770 b) 97 700 c) 2 500 d) 400

4  The place value of the digit 6 in the number 63 421 734 is ...................

a) millions b) ten millions c) thousands d) hundred millions

5  A rectangle, its dimensions are 3 cm and 5 cm, then its perimeter = ................... cm.

a) 15 b) 8 c) 16 d) 30

6  If ABC is a triangle and m (dA) = 91°, then this triangle is a/an ...................

a) obtuse-angled triangle b) right-angled triangle

c) acute-angled triangle d) non of the previous

7  40 000 ÷ 40 = ...................

a) 100 b) 1 000 c) 10 000 d) 100 000

Choose the correct answer: 

1  Common balance is a tool used to measure .............

a) length b) volume c) mass d) (b) and (c)

2  ............. matter has an indefinite shape and indefinite volume.

a) Gas b) Liquid c) Solid d) (a) and (b)

3  Which of these is the hottest? .............

a) The Earth  b) The Moon

c) The Sun  d) None of theprevious

4  The foil that is used in wrapping up chocolate shows the ............. 

a) electric conductivity of metals b) ability of metals for melting

c) malleability and ductility of metals d) heat conductivity of metals

Science 40
درجة

24

عة
با
لط
 ل
زة
اھ
 ج
ات
كر
مذ
ع 
وق
م



الزمن:اختبار متعدد التخصصات
 ساعتان

الصف الرابع االبتدائى

اللــغـــة العــــربـية  100
درجة

الصف الرابع االبتدائى

أوًل: القراءة:

- من موضوع »السياحة ىف مصر«، اقرأ ثم أجب:

»مصر تجذب أفواًجا من الســاحئني من جميع دول العالم ، فهم يأتون ألغراض متعددة ؛ فمنهم من يأتى لزيارة آثار مصر 

اخلالدة .........«.

- ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:

)تشد – تعجب – ترحب( 1 – مرادف »تجذب«: ............................................... 

)يرحل – يسافر – يمىش(  2 – مضاد »يأتى«: ................................................. 

)زيارة اآلثار- جمع املعلومات – كالهما صحيح( 3- يأىت الساحئون إىل مصر لـ..................................... 

)فعاًل مضارًعا – فعاًل ماضًيا – فعل أمر(  ٤- كلمة »تجذب« تعرب.......................................... 

) هاتان – هذان – هما( ٥- »..................... تلميذان مجتهدان«. اسم اإلشارة املناسب للجملة السابقة هو ..................... 

ثانًي�ا: املحفوظات:

-  من نص »الني�ل هو الكوثر«، اقرأ ثم أجب: 

البحر الفيــاض القـــدس                الساىق الناس وما غرسوا

وهـو املنـــوال لما لبســـوا                واملنعم بالقـطــن األنـــور

- ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:

)الماء – الطعام – اخلضرة( 1 – كلمة »الفياض« تعىن: كثري  ..................................... 

)أهملوا – خلعوا – تركوا(  2 – مضاد »لبسوا«: ..................................... 

)يسقى الناس فقط – يسقى النب�اتات فقط – يسقى الناس والنب�اتات(    3-  نهر الني�ل..................................... 

)كبري – طويل – مبارك( ٤- »البحر الفياض القدس« تعبري يدل على أن نهر الني�ل ..................................... 

)هن عصافري – أننت عصافري – هذه عصافري(  ٥- »هؤلء عصافير«. هذه اجلملة خطأ ، الصواب:.......................... 

7

25

عة
با
لط
 ل
زة
اھ
 ج
ات
كر
مذ
ع 
وق
م



الصف الرابع اإلبتدائى

English 40
درجة

Choose the correct answer from a, b, c or d:             

1  When ..................................... she have a snack? 

a) do b) are c) does d) is

2  He isn’t fat. He’s ..................................... . 

a) tall b) big c) short d) thin

3    ..................................... is my favourite food. 

a) Puppy b) Pasta c) Pin d) Bug

4  My birthday is ..................................... Thursday. 

a) in b) on c) at d) under

5  I can’t see well. I need my ..................................... . 

a) wallet b) umbrella c) jacket d) glasses

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني األقواس:

  ١ عاش اإلنسان املصرى القديم بداية حياته فوق ........................... .

)اجلبال – الهضاب – التالل- السهول(  

٢ اختذت مملكة اجلنوب من نب�ات ........................... شعاًرا لها.  

)اللوتس- الربدى – البوص – القمح(  

٣ توجد أعداد متوسطة من السكان ىف ........................... .   

)وادى الني�ل و دلتاه – الصحراء الغربي�ة – البحر املتوسط – شبه جزيرة سين�اء(  

٤  كان تاج مملكة الشمال لونه ........................... .  

)أحمر – أبيض – أسود – أصفر(  

الدراســـات االجـــتماعية  40
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الصف الرابع االبتدائى

الــــريــــاضـــــيــــات  ٨٠
درجة

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني: 
القيمة املكاني�ة للرقم 1 ىف العدد 210487596 3 هو  ..............   1 

)اآلحاد ،  مئات املاليني ،  األلوف ،  عشرات املاليني(  
15 ديسم = .............. سم.  ٢ 

)15000  ، 1500  ، 150  ، 15(  
.............. = 25÷ 62550  3 

)2250  ، 2205  ، 2025  ، 2502(  
املليون هو أصغر عدد مكون من .............. أرقام.  4 

)10  ، 9  ، 7  ، 6(  
 5  طول مستطيل مساحته12سم مربع ،  وعرضه 3سم= .............. سم.

) 4  ، 9  ، 15  ، 36(  
إذا كان عدد تالميذ مدرسة 756 تلميًذا موزعني بالتساوى على 18 فصاًل ،   6

         )54  ، 45  ، 42  ، 24( فإن عدد التالميذ بكل فصل = ..............تلميًذا.    
مربع طول ضلعه 5سم، فإن مساحته= ..............  7

  )20سم ،  20سم مربع ، 25سم ،  25سم مربع(

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:

األداة املستخدمة ىف قياس األطوال الكبرية هى ................. .   ١

)املزيان ذو الكفتني – الشريط املدرج – املخبار املدرج - املسطرة املدرجة(  

تغري ىف تركيب المادة ينتج عنه مادة جديدة هى .........................  .   ٢

)التغري الفزيياىئ – التجمد -  التغري الكيمياىئ – االنصهار(   

)98 -  118  - 80 -100( عدد العناصر املوجودة حىت اآلن هو ......................... عنصًرا.   ٣

الكوكب األزرق هو ......................... .   ٤

)نبتون - املشرتى - أورانوس - املريخ(   
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الصف الرابع االبتدائي

Mathematics 80
درجة

Choose the correct answer:

1  14 of a million pounds is written in digits as ................... pounds.

a) 250 b) 2500 c) 25 000 d) 250 000

2  One million and one hundred thousand ................... 1 000 100

a) > b) < c) = d) otherwise

3  The sum of the measures of the interior angles of a triangle = ...................

a) 90° b) 120° c) 180° d) 360°

4  The triangle whose lengths of sides are 6 cm, 4 cm and 6 cm is ................... triangle.

a) a scalene b) an isosceles c) an equilateral d) a right-angled

5  The perimeter of a square whose side length is 3 cm = ................... cm.

a) 9 b) 12  c) 6 d) 15

6  Milliard is the smallest number formed from ................... digits.

a) 10 b) 7 c) 8 d) 9

7  360 360 ÷ 12 = ...................

a) 303 b) 3 030 c) 30 030 d) 3 003

Choose the correct answer: 

1  The amount of matter in an object is called .............

a) length b) matter c) volume d) mass

2  The farthest planet from the Sun is .............

a) Neptune  b) Mars

c) Saturn  d) None of the previous

3  The ............. element has low melting point.

a) sulphur b) gold c) copper d) iron

4   Which of the following is considered a chemical change that happens to a piece of paper? ............. 

a) Bending it  b) Cutting it into pieces

c) Burning it  d) (b) and (c)

Science 40
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الزمن:اختبار متعدد التخصصات
 ساعتان

الصف الرابع االبتدائى

اللــغـــة العــــربـية  100
درجة

الصف الرابع االبتدائى

أوًل: القراءة:

 -  من موضوع » كاد العطش يقتله«، اقرأ ثم أجب:

ُه التعب وقف حتت شجرة حيتىم بظلها، ويلتقط أنفاسه قبل أن  »أخذ الرجل يبحث بلهفة عن الماء هنا وهناك، فلما هدَّ

ُيعاود البحث عن الماء مرة أخرى«.

- ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:

)أخزاه – أضعفه – أمرضه( 1 – املراد من كلمة »هده«: ......................................... 

)َنَفس - َنْفس – نفيس(  2 – مفرد »أنفاس«: ................................................... 

)يأكل من ثمارها – حيتىم بظلها – يقطع أغصانها( 3- وقف الرجل حتت شجرة لـ ..................................... 

)فاعاًل – اسًما مجروًرا – فعاًل مضارًعا( ٤- كلمة »الماء« تعرب.............................................. 

)أنِت - أنتما – أننت(             ٥- »..................... أمهات عظيمات«. ضمري املخاطب املناسب للجملة السابقة هو ..................... 

ثانًي�ا: املحفوظات: 

- من نص »الني�ل هو الكوثر«، اقرأ ثم أجب: 

الني�ل العذب هـو الكوثــر                   واجلنة شاطئه األخضـر

ريان الصفحة والمنظــــر                   ما أبهى الخلد وما أنضر!

- ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:

) البقاء – االستمرار – اجلنة( 1 – املقصود بكلمة »الخلد«: ..................................... 

) املناظر- املناظري – األنظار( 2 – جمع »المنظر«: ...................................................... 

3- البيت التاىل للبيتني السابقني يب�دأ بـ................................................. 

)صبغ الشطني بسمرته – البحر الفياض القدس – وهو املنوال لما لبسوا(  

٤- »ريان الصفحة والمنظر« تعبري يدل على ..................................... 

)كرثة اخلضرة على شاطىئ الني�ل - كرثة مياه نهر الني�ل- جمال احلدائق املوجودة حول نهر الني�ل(  

٥-»هذا معلم مخلص فى عمله«. عند جمع هذه اجلملة تصبح ..................................... 

)هم معلمون مخلصون ىف عملهم – أنتم معلمون مخلصون ىف عملكم – هؤالء معلمون مخلصون ىف عملهم(  

8
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الصف الرابع اإلبتدائى

English 40
درجة

Choose the correct answer from a, b, c or d:             

1  Let’s ..................................... to the cinema. 

a) goes b) going c) go d) to go

2  May I ..................................... you? 

a) play b) help c) cook d) try

3  Mona is ..................................... . She needs water. 

a) thirty b) thirsty c) thick d) thin

4  The woman’s finger ..................................... . 

a) hurt  b) hurts c) hurting d) heart

5  Mona ..................................... a red jacket.

a) wears b) goes c) reads d) listens

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني األقواس:

  ١ من العوامل البشرية لقيام احلضارة املصرية القديمة ............... .

  )املوارد املعدني�ة – املناخ – اجليش – املوقع اجلغراىف(

٢ من أشهر املنخفضات ىف مصر........................... .  

)العوين�ات – اجللف الكبري – املعازة – القطارة(  

٣ من املناطق قليلة السكان ىف مصر ........................... .  

)الصحارى – الدلتا – الواحات – الوادى(  

٤ بدأت الكتابة ىف التعبري عن الشكل ىف رسمه على شكل ........................... .   

)صور – حروف – أرقام – نقاط(  

الدراســـات االجـــتماعية  40
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الصف الرابع االبتدائى

الــــريــــاضـــــيــــات  ٨٠
درجة

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني: 
7000 = .............. عشرة.  1 

)7000  ، 700  ، 70  ، 7(  
مجموع قياسات زوايا املثلث الداخلة = .............. درجة.  ٢

)360  ، 180  ، 90  ، 60(  
أصغر عدد أوىل فردى هو ..............  3

)5  ، 3  ، 2  ، 1(  
أكرب عدد مكون من األرقام 5  ، 0  ،  9 ،  1  ، 2  ، 6 هو ..............  4

)95610  ، 96510  ، 96501  ، 10569(  
العدد الذى له عامالن فقط يسىم عدًدا ..............  5

ا ،  غري ذلك( ا ،  زوجيًّ ا ،  فرديًّ )أوليًّ  
املستطيل الذى طوله 6سم ،  وعرضه 3 سم،   6

)18  ، 15  ، 9  ، 3( فإن مساحته= ..............   سم مربع.    
القطران متساويان الطول ىف ..............   7

)املعني ،  املستطيل ،  متوازى األضالع ،  املثلث(  

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:
حتول المادة من احلالة السائلة إىل احلالة الصلبة هو ......................... .   ١

)االنصهار – التجمد – التكثف  - التبخر(  
وحدة قياس حجوم األجسام الصلبة تقدر بوحدة ......................... .   ٢

)سم3 – املرت -  الكم  - الكجم(  
العنصر الفلزى السائل هو ......................... .   ٣

)الربوم – الزئبق – احلديد – الكربون(   
يطلق على كوكب ......................... كوكب احلياة.   ٤

)األرض – نبتون – أورانوس - الزهرة(   
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الصف الرابع االبتدائي

Mathematics 80
درجة

Choose the correct answer:

1  7 070 ÷ 35 = ...................

a) 22 b) 220 c) 202 c) 11

2  The number ................... is divisible by 3.

a) 14 b) 26 c) 63 c) 94

3  The smallest prime number is ...................

a) zero b) 1 c) 2 c) 3

4  The triangle whose side lengths are 6, 4 and 6 cm is a/an ................... triangle.

a) scalene b) isosceles c) equilateral c) otherwise

5  The two perpendicular straight lines form 4 ................... angles.

a) obtuse b) right c) acute c) zero

6  3 564 128 + one million = ...................

a) 3 565 128 b) 4 564 128 c) 2 564 128 c) 3 574 128

7  The measure of any angle of the square is ...................°.

a) 45 b) 0 c) 90 d) 70

Choose the correct answer: 

1  All these elements are good conductors of electricity except .............

a) phosphorus b) graphite c) iron d) copper

2  Burning of wood is a / an ............. change

a) grinding b) ice cycle c) chemical d) physical

3  The part of the Earth that faces the Sun.............

a) doesn’t get light  b) is at nighttime

c) is at daytime  d) None of the previous 

4  ............. is used in measuring the volume of an irregular shaped object. 

a) Balance  b) Graduated tape

c) Graduated cylinder  d) Ruler
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الزمن:اختبار متعدد التخصصات
 ساعتان

الصف الرابع االبتدائى

اللــغـــة العــــربـية  100
درجة

الصف الرابع االبتدائى

أوًل: القراءة:

-  من موضوع »القرية املنتجة«، اقرأ ثم أجب:

»ظلت القرية طوال األسابيع الثالثة الماضية منشغلة ىف تنفيذ حملة نظافة الشوارع، ول أستطيع أن أصف لكم جمال 

شوارع قريتن�ا اآلن .. ىف مساء األمس ذهبت برفقة أصدقاىئ إىل قصر الثقافة بالقرية«.

- ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:

)لني – مودة – صحبة( 1 – مرادف »رفقة«: ........................................ 

)الُقرى – املقرات – القارات( 2 – جمع »القرية«: ......................................... 

)تطهري الرتع – تصليح الكهرباء - نظافة الشوارع( 3- انشغلت القرية طوال األسابيع الثالثة الماضية بـ..................... 

)ظرف زمان – ظرف مكان – فعاًل مضارًعا( ٤- كلمة »اآلن« تعرب ..................................... 

)عند – فوق – شمال(   ٥- »العصفور ..................... الشجرة«. الظرف املناسب للجملة السابقة هو ..................... 

ثانًي�ا: املحفوظات:

- من نص »ما أحلى أجواء القرية«، اقرأ ثم أجب: 

رسمت نور 

ديًكا يركض فوق السور 

وعلى آني�ة عصفور

- ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:

)يمىش – جيرى – يطري( 1 – مرادف »يركض«: ............................... 

َور- األسوار( )األساور – السُّ ور«: .....................................  2 – جمع »السُّ

)ديًكا جيرى – عصفوًرا يقف على اآلني�ة – كالهما صحيح( 3- رسمت »نور« ............................................. 

)اليقظة – السرعة – السعادة( ٤- الفعل »يركض« يدل على ..................................... 

) أنا – حنن – هم( ٥- »أنتم تالميذ مجتهدون«. ضمري املتكلم املناسب ملكان ضمري املخاطب هو ............................ 

9
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الصف الرابع اإلبتدائى

English 40
درجة

Choose the correct answer from a, b, c or d:             

1  Oh! ..................................... foot hurts.

a) Me b) Mine c) My d) I

2  We can see with our ..................................... .

a) legs b) arms c) ears d) eyes

3  We ..................................... a snack in the afternoon.

a) use b) go c) help d) have

4  When ..................................... Ali and Mona exercise?

a) is b) does c) are d) do

5  You can see ..................................... at the pet shop.

a) lions b) giraffes c) elephants d) kittens

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني األقواس:

  ١ جبل سانت كاترين يوجد ىف جنوب ........................... . 

)الصحراء الشرقية – الصحراء الغربي�ة – مطروح – سين�اء(  

٢ من املحافظات اجلاذبة للسكان ........................... .  

)الفيوم – شمال سين�اء- مطروح – اإلسكندرية(  

٣ من أشكال مقياس الرسم .............................. .  

)اجلذرى و اخلطى – اجلذرى و البي�اىن – الطوىل و اجلذرى – اخلطى و البي�اىن(  

٤ ساعد معرفة اإلنسان حرفة ........................... على االستقرار.  

  )الصناعة – الزراعة – التجارة – املالحة(

الدراســـات االجـــتماعية  40
درجة
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الصف الرابع االبتدائى

الــــريــــاضـــــيــــات  ٨٠
درجة

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني: 
العدد الذى عوامله األولية 2 ، 5  ، 7 هو ..............  1 

)70  ، 35  ، 14  ، 10(  
تقاس املسافة بني بلدين بوحدة ..............  ٢

)سم ،  ديسم ،  مرت ،  كيلو مرت(  
مليون – 102478 = ..............  3

)897252  ، 897225 ،  978522 ،  897522(  
7 ديسم = ..............سم.  4

)7000  ، 700  ، 70  ، 7(  
720ساعة = .............. يوًما.  5

  )50  ، 40  ، 30  ، 20(  
مربع مساحته 36 سم مربع،  فإن محيطه= ..............سم.  6

)6  ، 36 ، 12  ، 24(  
)ع.م.ا( للعددين 21و42 = ..............  7 

)42  ، 21  ، 14  ، 7(  

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:

الكواكب هى أجسام ......................... تدور حول الشمس ىف مدارات محددة.    ١

)مضيئ�ة – تشع ضوًءا – معتمة – تشع حرارة(  

الالفلز السائل هو .........................   .  )الربوم -  الزئبق – الكربون – احلديد(   ٢

وحدة قياس حجوم السوائل هى ......................... ، بينما وحدة قياس األطوال الصغرية هى ......................... .   ٣

)]اللرت- سم [ – ]الكجم – اللرت [ – ]اللرت – الكم [- ]اجلرام – السم [(  

أكرب الكواكب  حجًما هو .........................  .  )املريخ – األرض – أورانوس – املشرتى(  ٤

العـــــلـــــــوم  ٤٠
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الصف الرابع االبتدائي

Mathematics 80
درجة

Choose the correct answer:

1  71 millions, 425 thousands and 12 is written in digits as ...................

a) 71 124 350 b) 71 425 120 c) 71 425 012 d) 71 242 571

2  The numbers 1, 5 and 7 are ................... numbers.

a) odd b) even c) prime d) otherwise

3  The quadrilateral has ................... diagonals.

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

4  The suitable unit of measuring the distance between Suez and Cairo is ...................

a) mm b) dm c) km d) km2

5   The perimeter of the square whose side length is 4 cm ................... the perimeter of the rectangle 
whose dimensions are 5 cm and 3 cm.

a) > b) = c) < d) otherwise

6  The only even prime number is ...................

a) 0 b) 1 c) 2 d) 3

7  The number ................... is divisible by both 2 and 5.

a) 25 b) 117 c) 900 d) 52

Choose the correct answer: 

1  The distance between cities is measured in .............

a) meter b) kilogram c) kilometer d) ton

2  The physical change is a change in .............

a) shape b) structure c) properties d) (b) and (c)

3  The most beautiful planet in the solar system is .............

a) The Earth b) Saturn c) Venus d) Mars

4   Elements that have metallic luster are called .............

a) metals  b) non-metals

c) (a) and (b)  d) None of the previous
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الزمن:اختبار متعدد التخصصات
 ساعتان

الصف الرابع االبتدائى

اللــغـــة العــــربـية  100
درجة

الصف الرابع االبتدائى

أوًل: القراءة:

-  من موضوع » شرم الشيخ مدين�ة السالم«، اقرأ  ثم أجب:

ثىن يا )بكار( عن أرض الفريوز . )بكار(: أرض الفريوز هى شبه جزيرة سين�اء احلبيب�ة، ومن أهم معاملها:  »بساط الريح: حدِّ

محمية رأس محمد، وحمام فرعون، وعيون موىس«.

- ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:

)اسألىن – كلمىن – ناقشىن( ثنى«: .....................................  1 – مرادف »حدِّ

م – َمْعَلم – معلومة( )ُمعلِّ  2 – مفرد »معالم«: ........................................ 

)شبه جزيرة سين�اء – اإلسكندرية – شرم الشيخ(  3-  املقصود بـ »أرض الفريوز« ..................................... 

)هؤالء – هذه – هى( ٤- »...................... كتب مفيدة«. اسم اإلشارة املناسب للجملة السابقة هو ...................... 

)األقالم – األشجار – األمطار( ٥- »......................عالية«. املبت�دأ املناسب للجملة السابقة هو...................... 

ثانًي�ا: املحفوظات:

-  من نص »اسلىم يا مصر«، اقرأ ثم أجب: 

اسلىم يا مصــر  إنىن الفـــدا                          ذى يدى إن مدت الدني�ا يدا

أبـــًدا لن تســتكيـنى أبــــــدا                          إنىن أرجو مع اليـــوم غـــــدا

- ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:

)احلرب  - التضحية – القتال( 1 – مرادف »الفدا«: .............................................. 

ِرى( )تتطورى - تتقدىم – ُتَقدَّ 2 – مضاد »تستكينى«: ....................................... 

)التقدم والرىق – العزة والرفعة – احلضارة واالزدهار( 3-  يرجو الشاعر ملصر ىف البيت الثاىن ..................................... 

)ترادف – تشابه – تضاد( ٤-  »اليوم - غدا« بينهما ..................................... 

٥- »هو لعب ماهر«. عند حتويل اجلملة السابقة للجمع تصبح ..................................... 

                                                          )هؤالء العبون ماهرون – أنتم العبون ماهرون - هم العبون ماهرون(

١0
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الصف الرابع اإلبتدائى

English 40
درجة

Choose the correct answer from a, b, c or d:             

1  They are sitting on the  ..................................... .

a) peach b) beach c) witch d) watch

2  The birds ..................................... in the sky in July.

a) buy b) fry c) try d) fly

3  I am ..................................... for my camera. I can’t find it.

a) look b) looking c) to look d) looks

4  A: Whose book is it?  B: It’s ..................................... .

a) hers b) your c) him d) you

5  A: Are you okay?   B: I ..................................... so.

a) help b) thank c) think d) can

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني األقواس:

  ١ كل ما تركه األجداد يطلق عليه ........................... .

)آثار – كهوف – تاريخ – حفريات(  

٢ جنح امللك ........................... ىف توحيد البالد 3200ق.م.  

)أحمس – مين�ا – أخناتون – خوفو(  

٣ كل البحريات ماحلة ما عدا ........................... .  

)قارون – ناصر – املزنلة – الربلس(  

٤  تسقط األمطار الشتوية على السواحل ........................... .  

)الشرقية – الشمالية – اجلنوبي�ة – الغربي�ة(  

الدراســـات االجـــتماعية  40
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الصف الرابع االبتدائى

الــــريــــاضـــــيــــات  ٨٠
درجة

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني: 

)526000  ، 52600  ، 5260  ، 526(  .............. + 347= 526347  1 

)6000000  ، 60000  ، 6000  ، 600( القيمة العددية للرقم 6 ىف العدد 36254780 هى ..............    ٢

)املربع ،  املستطيل ،  املعني ،  املثلث( القطران متساويان وغري متعامدين ىف ..............   3

)681000  ، 68100  ، 6810  ، 681(  .............. = 4 × 681 × 25  4

)حادة ،  قائمة ،  منفرجة ،  مستقيمة( املستقيمان املتعامدان يصنعان أربع زوايا ..............       5

مساحة اجلزء املظلل ىف الشكل املقابل= .............. سم مربع.  6
  )علًما بأن الشكل اخلارىج مربع طول ضلعه 6سم  

  )51  ، 21  ، 36  ، 15( والداخلى مستطيل بعداه 5سم ، 3سم(     

)48  ، 16  ، 12  ، 1( م.م.ا للعددين 12 و16 = ..............     7

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:
املرت املكعب وحدة قياس ......................... .     ١

)احلجم - الطول - الكتلة - املساحة(  
اخنفاض درجة احلرارة يكون مصاحًبا لعملية ......................... .    ٢

)االنصهار – التجمد - التبخر - احلرق(  
ذوبان السكر ىف الماء ينتج عنه ......................... .    ٣

)مادة جديدة – تغري كيمياىئ -  تغري فزيياىئ - تغري ىف تركيب المادة(   
أجمل الكواكب هو ......................... .    ٤

)املشرتى – نبتون  - الزهرة – املريخ(  

العـــــلـــــــوم  ٤٠
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الصف الرابع االبتدائي

Mathematics 80
درجة

Choose the correct answer:

1  ABC is a triangle in which m (d A) = 100°, then ΔABC is ................... -angled triangle.

a) an acute b) an obtuse c) a right d) otherwise

2  If the perimeter of an equilateral triangle is 45 cm, then the length of its side = ................... cm.

a) 60 b) 15 c) 9 d) 30

3  The common factor for all numbers is ...................

a) 1 b) 2 c) zero d) 4

4  Million is the smallest number formed from ................... digits.

a) 7 b) 8 c) 9 d) 10

5  In ΔABC if m (d A) = 45° and m (d C) = 70°, then m (d B) = ...................

a) 180° b) 105° c) 65° d) 50°

6  ................... is a common multiple for all numbers.

a) Zero b) 1 c) 2 d) 10

7  The measure of the straight angle ................... the measure of the obtuse angle.

a) > b) = c) < d) ≤

Choose the correct answer: 

1    ............. is used in making thermometers.

a) Mercury b) Bromine c) Iron d) Copper

2  The Earth revolves around the Sun once every ............. .

a) 365¼ days b) 24 hours c) 360 days d) one day

3  All of the following are chemical changes except ............. .

a) explosion of fireworks b) burning of coal

c) formation of a salty solution d) None of the previous

4    Gram and kilogram are the units of measuring ............. .

a) mass b) length c) volume d) height

Science 40
درجة

40

عة
با
لط
 ل
زة
اھ
 ج
ات
كر
مذ
ع 
وق
م




